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Butlletí setmanal                                     nº 30                          

  04/05/2015                                     Es Mercadal                 
 

CP Mare de Déu del Toro 

 

Si pel maig el fred és viu ens espera un bon estiu.  

Fins el 12 de maig l’hivern no diu: “ Me’n vaig ”                                      

 

CICLE SUPERIOR 

Es realitzarà una activitat de ciclisme organitzada pel Grup Esportiu d’Esport. Els alumnes 

haurien de dur, en cas que en tinguin o en puguin aconseguir, una bicicleta i un casc. 

6è  

Realitzarà l’activitat dimarts 5 de maig 

5è 

 Realitzarà l’activitat divendres 8 de maig. 

 

COOPERACIÓ 

Divendres 8 de maig a les 6:30 a ca n’Àngel s’inaugura l’exposició de cooperació que s’ha 

estat preparant des de tots els cursos de l’escola. Us convidem a visitar-la i podreu veure 

alguns dels treballs que han realitzat els i les alumnes de l’escola. També hi haurà 

exposicions i explicacions per part d’alguns grups. 

La exposició romandrà oberta els següents dies i amb els següents horaris: 

Divendres de 18.30 – 20.30h 

Dissabte d’ 11 – 13.30h 

 

 POBLE 

Dimarts 5 de maig 20:00 

Presentació de la cursa del Toro a la Sala Multifuncional  

 

                   

Vos recordam s’adreça de sa pàgina 

web de s’Escola, Apima i Comissions: 

 www.ceipmarededeudeltoro.com 

Tothom hi té cabuda!!!

 

 

http://www.ceipmarededeudeltoro.com/
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ESCOLA 

CONCURS DE POESIA 

Dia 23 d’abril, vam participar a un recital de poesia a la plaça Pare Camps emmarcat dins 

de la festa del llibre.  

També es van donar els premis del tercer concurs 

de poesia. Des d’aquí volem agrair la col·laboració del membres del jurat d’enguany:  

Eva Florit 

Marta Fuxà 

Antoni Melià 

Mandi Pons 

 

 

I felicitar novament als guanyadors/es i finalistes del certamen d’enguany,  

aquí us deixem els seus noms i els noms del poemes premiats: 

GUANYADORS/ES 

3rA:  Genís Busom Castell “L’Estiu” 

3rB:  Francina Torres salort “ Dalt del cel 

un estel” 

4tA:  Nadia Luque Florido  “Zooloco” 

4tB: Jacint Pons Coll  “Les Hores” 

5è:  Ismael Tinajero Triay “Madre” 

6è:  Laura Moure Carreras “Davall el Llit” 

  

FINALISTES 

3r A:  Josep Granja Goñalons “Sense 

Escola” 

3r B: Alba Gomila Gomila “El núvol dels 

somnis ” 

4tA:   Júlia Fernández Lyanga  ‘‘Per tenir 

un bon amic” 

4tB:  Àfrica Orfila Vinent “El meu germà” 

5è :  Sílvia Riudavets Espasa “Ja vé” 

6è:  Ariadna Pons Soler “La meva 

escola!!!” 
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